
Visio Light Nylon
svítící a reflexní pásek s LED osvětlením

O výrobku
Visio Light byl vyvinut pro bezpečnost Vašeho psa a je nastavitelný na obvod krku psa (min. délka 
33 cm – max. délka 63,5 cm). Poznámka: Visio není obojek. Relativní viditelnost je 500 metrů, v 
závislosti na stavu baterie a místních podmínkách. Zařízení je voděodolné (myslete na utěsnění 
mikroUSB zásuvky po každém nabíjení). Led pásek je vyroben z kvalitních materiálů. 
Nepotřebujete žádné baterie, zařízení můžete dobíjet USB kabelem z každého zařízení, které má 
USB zásuvku, například z počítače .

Obsah :
1 svítící pásek
1 MikroUSB kabel
1 Šroubovák

Bezpečnost :
Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej i pro pozdější použití. Pokud výrobek přenecháte 
někomu dalšímu, musíte předat i tento návod.

Zprovoznění Visio Light :
Vyjměte  zařízení opatrně z obalu, aby nedošlo k poškození. Připojte přiložený USB kabel na svítící 
pásek (malá koncovka) a následně propojte zařízení s USB portem, například v počítači - LED 
světlo na vypínači se rozsvítí. LED světlo na vypínači zhasne, jakmile bude akumulátor plně nabit. 
Nabíjecí doba je 1,5 až 2 hodiny.

Nastavte prosím svítící pásek na obvod krku Vašeho psa. Změřte obvod krku zvířete. Přiložte měřící 
pásek volně kolem krku a zjistěte obvod. Aby světelný pásek nebyl později příliš těsný dejte ještě 
mezi měřící pásek a krk dva prsty. Tak zajistíte, aby světelný pásek ideálně pasoval. Přeneste 
naměřenou délku na Visio Light a odstřihněte nůžkami. (Pro uvolnění a znovupřipevnění spojky 
použijte přiložený šroubováček k uvolnění/utažení pojistného šroubku.) Umístěte spojku opět na 
pásek. Vaše Visio Light je nyní plně připraveno k použití. Pomocí vypínače můžete nastavit různé 
druhy svícení.

1 Rychle blikající světlo
2 Pomalu blikající světlo
3 Stálé světlo

Pozor: při stálém světle je doba svícení cca 1,5 hodiny, při blikajícím světle cca. 2 hodiny - než 
budete muset Visio opět nabít.

Péče o Visio Light:
Otírejte světelný pásek měkkým suchým hadříkem.

Nebezpečí pro děti a ostatní osoby:
Tento výrobek není určen k obsluhování dětmi nebo osobami se sníženými psychickými, 
senzorickými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby, která 
zajistí zacházení s výrobkem podle návodu. Dávejte pozor, aby si děti s výrobkem nehrály, 
odstraňte z dosahu dětí obaly. Při polknutí drobných součástek hrozí udušení. 



Nebezpečí zranění a poškození:
Chraňte zařízení před teplem. Maximální teplota okolí : -10 / +40 °C. Chraňte zařízení před 
mechanickými vlivy, nárazy nebo pádem na zem. Nepoužívejte k čištění drsné nebo škrábavé 
prostředky, které by mohly poškodit povrch. Před použitím zkontrolujte stav zařízení, při zjištění 
poškození je nepoužívejte. Zařízení  používá jako zdroj energie dodané akumulátory, nikdy 
nepoužívejte jiný zdroj energie, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu el. proudem. Pokud dojde k 
poškození nechte zařízení, před dalším používáním, zkontrolovat odborným servisem. Nepoužívejte 
poškozená zařízení a opravy nechejte dělat výhradně v servisních dílnách.

Závady:
Nefunkční? Vybitý akumulátor?
Propojte svítící pásek mikroUSB kabelem a nabijte akumulátor. Zkontrolujte také jestli je USB port 
v počítači aktivní. 

Technická data:
Akku: L.R1015  3,7 V – 70 mAh

Vyvinuto:
Flamingo Pet Products nv
Hagelberg 14
2440 Geel – Belgie
www.flamingo.be

Likvidace:
Obal zlikvidujte dle druhu použitého materiálu. Pokud budete chtít zařízení likvidovat sami, 
postupujte dle příslušných předpisů. Baterie je nutno likvidovat samostatně do příslušných 
kontejnerů. Podrobné informace získáte na obecních úřadech.

Záruka:
Nezávisle na zákonných předpisech poskytuje Flamingo na funkci výrobku 24měsíční záruku od 
zakoupení. Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu nebo výrobní závady. Pro uplatnění 
záruky musíte předložit originál dokladu o koupi.


